
Vysvětlivky
CEPV2001 - český ekumenický překlad s výkladovými poznámkami vydaný v r. 2001
K - kralický překlad
H - z hebrejštiny
G - z řečtiny
JB - Jeruzalémská bible
PT - Pentateuch – rabínský překlad
CPT - Český překlad Tóry (ze serveru: http://www.doopravdy.cz/judaismus/)
V - latinská Vulgáta
KJV - King James Version
LUT - Luther Bibel 1912
CRS - ruský překlad Cвященное Пусание (Písmo svaté)
B21 - Bible – překlad 21. století
BSN - Biblický slovník Novotného
NBS - Nový biblický slovník
HVSBJ - J. Heller – Výkladový slovník biblických jmen

JK - Ježíš Kristus
DS - Duch svatý
: - porovnej s ...
=> - z toho vyplývá
2. př. JK - druhý příchod Ježíše Krista

O I. knize Mojžíšově a jejím pisateli
- V jiných překladech také Genesis (G) – zrod, vznik nebo Berešit (H) - na počátku
- První kniha Tory neboli Pentateuchu – Pěti knih Mojžíšových
- Popisuje události od stvoření světa do egyptského zajetí
- Autorem je s největší pravděpodobností Mojžíš, i když se o tom zpočátku vedly spory typu, že v té 

době  neexistovalo  písmo,  že  tedy  Mojžíš  byl  negramotný,  atd.  Tuto  domněnku  vyvrátil  nález 
Armánských dopisů. Ty jsou psány fénickým písmem a jejich vznik se datuje do r. 1500 př. Kr. To 
dokazuje, že písmo v té době existovalo a vyvrátilo to hypotézu o Mojžíšově negramotnosti. Dále 
autor popisuje život  a zvyky v Egyptě v době Josefova působení a ty jsou podobné těm z doby 
Mojžíšovy.  V knize se vyskytují egyptské výrazy svědčící o autorově znalosti egyptského jazyka. 
Dále se zde vyskytují jazykové zvláštnosti, které nacházíme v celém Pentateuchu, což také ukazuje 
na jednoho autora.

- Tato kniha byla sepsána kolem r. 1500 př. Kr. Podle tradice ji Mojžíš psal na madijánské poušti před 
vyjitím z Egypta.

DĚLENÍ KNIHY
I. Počátek člověka

rodokmen nebe a země 1,1–2,4a
1. Počátek manželství 2,4b–24
2. Počátek hříchu 2,25–3,24
3. Počátek nenávisti a zločinu 4,1-16

II. Počátek národů

rodokmen Kaina a Seta 5,17–5. kap.
1. Počátek smíšených manželství a potopa 6-9
2. Počátek národů 10,1–32
3. Počátek jazyků a hranic 11,1-9

III. Počátek vyvoleného lidu

rodokmen Semitů 11,10-30
1. Abraham – Izák 11,31-25. kap.
2. Jákob 26-36
3. Josef 37-50

Podrobnější dělení
1.-11. kap. : pradějiny
12.-50. kap.: dějiny patriarchů


